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 الصفحة

 9 .....................................................ديباجة المضبطة .......................... ( 1

 13 .............................................تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ......... ( 6

 13 .......................................... التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ( 3

م 6115( لسنة 65رقم )مرسوم بقانون البإحالة إخطار المجلس  ( 4

بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق 

 14 ........................................إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ؛ التعمير

مشروعي قانونين )مصاغين بناء على إخطار المجلس بإحالة  ( 5

اقتراحين بقانونين من مجلس النواب( بتعديل بعض أحكام 

إلى ؛ م بشأن الضمان االجتماعي6112( لسنة 11القانون رقم )

 14 ................................................................................... لجنة الخدمات

مواصلللة مناقشللة تقريللر لجنللة المرافللق العامللة والبيئللة بخصللو   ( 2

مشروع قانون بشأن قواعلد التسلجيل والسلالمة الخاصلة بالسلفن 

ضلوء االقتلراب بقلانون المقلدم ملن مجللس  الصغيرة، )المعد فلي

 14 ................................................... (11الشورى(، ابتداءً من المادة )

تقرير لجنة الخدمات بخصو  مشروع قانون بتعديل مناقشة  ( 1

م بشأن رعاية 6112( لسنة 14( من القانون رقم )16المادة )

وتأهيل وتشغيل المعاقين، )المعد في ضوء االقتراب بقانون 

 33 ............................................................... المقدم من مجلس النواب(
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 21 .......................................... (1)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  ( 1

توصية اللجنة برفض مشروع قرار المجلس الموافقة على   ( 9

 43 ...................................................................القانون من حيث المبدأ 

مناقشللة تأجيللل طلللا الحكومللة قللرار المجلللس الموافقللة علللى  (11

لجنللة الخللدمات بخصللو  مشللروع قللانون بتعللديل بعللض تقريللر 

أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعيلة والققافيلة والئيئلات 

 والمؤسسلللات ميلللدان الشلللباب والرياضلللةالخاصلللة العامللللة فلللي 

م، 1919( لسلللنة 61) الخاصللة، الصلللادر بالمرسللوم بقلللانون رقللم

 الشللورى( )المعللد فللي ضللوء االقتللراب بقللانون المقللدم مللن مجلللس

 44  ........................................................................إلى الجلسة القادمة ...

لجنللة وللؤون المللرأة والطفللل بخصللو  االقتللراب مناقشللة تقريللر  (11

( لسللنة 31بقللانون بتعللديل قللانون الطفللل الصللادر بالقللانون رقللم )

م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جئاد 6116

والدكتور عبدالعزيز  عبداهلل الفاضل، وزهوة محمد الكواري،

وهالللة  حسللن أبللل، والللدكتورة فاطمللة عبللدالجبار الكللوهجي،

 44   .......................................................................................... مزي فايزر

 11 .......................................... (6)محلق التقرير المذكور ومرفقاته  (16
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 51 .اللجنة بجواز نظر االقتراب ..قرار المجلس الموافقة على توصية  (13

وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تقرير إخطار المجلس ب (14

بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني 

المملكة األردنية الئاومية، خالل  للالعربي، المنعقد في عمّان 

 51 .............................................. م6112فبراير  11 إلى 12الفترة من 

قرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بتإخطار المجلس  (15

بشأن المشاركة في أعمال االجتماع القاني والعشرين للجنة 

التنفيذية لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في 

 51 ......... م6112مارس  14 إلى 11 دولة الكويت، خالل الفترة من

وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إخطار المجلس بتقرير  (12

بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الرابعة والقالثين بعد المائة 

المنعقدة  واالجتماعات ذات الصلة، لالتحاد البرلماني الدولي

مارس  63 إلى 19زامبيا، خالل الفترة من  للفي لوكاسا 

 51 ................................................................................................ م6112

   

   

   

   
 


